Referat
Hovedstyremøte - SSK
Dato: 20.09.2020

Tid: 14:30 – 15:00

Møtenr.: 04/2020 -21

Referent:
Tilstede:

Siv Øye Carlsen
Cecilie Dahl, Siv Øye Carlsen, Gunn Mari Høyem, Janne Havnerås, Ronny Ekren,
Tore Jarl Nesse

Forfall:

Øystein Bredholt, Dan Christensen , Svein Olav Sørensen, Marit Bergfjord

Nr.

Sak

Ansv.

Frist

Fortsettelse av styremøte 17. september 2020
1. Sak 19/20 – Status styreforsikring
I forbindelse med at det er gjennomført en revisjon/ gjennomgang av
alle forsikringene til SSK er styreforsikring også inkludert i
totalpakken. Forsikring inngått med Nemi.
Informasjon om avtalen vil bli lagt ut på teams under generelt.
Vedtak: Sak tatt til orientering
2. Sak 20/20 - Administrative rutiner i hovedstyret og hovedutvalgene i
SSK
Forslag til rutiner er delt på Teams.
Følgende endringer foreslås;
• Pkt 3 slettes, er godt nok med referatet.
• Legges til punkt om at alle styrene/ gruppene skal ha tilgang til
Teams. Skal benyttes til saksbehandling og dokumentasjon. Alle
referater skal legges der. Det opprettes en egen mappe/ kanal for
«Godkjente referater i SSK», gruppestyrene flytter referatene 1
uke etter gjennomført møte og daglig leder har ansvar for å
publisere de på nettet.
• Oppslag fra gruppene, ønsker at vi deler saker fra gruppene på
nettsiden, må ikke nødvendigvis være en styresak. Kan også
deles videre til facebook. Minst 1 sak pr måned
Vedtak: Rutinene godkjennes med de endringer som er nevnt her
3. Sak 21/20 – Eventuelt
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Henvendelse til klubben
En foresatt har sendt mail og ønsker å komme til hovedstyret og stille
oss noen spørsmål, blir først henvist til å ta dialog med Håndballstyret
da det gjelder den gruppen. Leder av Håndballstyret kan deretter v
vurdere om det skal sendes sak til Hovedstyret.
Vedtak: Henvendelsen videresendes til Håndballgruppen for avklaring.
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Janne

snarest

Kick-off for 2014 kullet
Gjennomføres som avtalt 23.09, smittevernsregler følges. Gunn Mari,
rekrutteringsansvarlig, er ansvarlig for arrangement sammen med
Marianne Skarholm.
Gunn Mari

Vedtak: Sak tatt til orientering
Retningslinjer/ rutiner for tildeling av treningstider
Håndballgruppen ønsker å endre på tidspunkt for tildeling av
treningstider, pt er søknadsfrist 1. mai noe som medfører at tildelingen
ofte ikke gjøres før vi har tatt sommerferie. Ønsker å se om det er mulig
å fremskynde disse fristene. Siv tar saken med til idrettsrådet etter at vi
har tatt en gjennomgang av retningslinjene. Følges opp av
Håndballgruppen og Siv som sitter i idrettsrådet.
Vedtak: Retningslinjene oversendes Håndball, som gir innspill på
retningslinjene – Siv tar saken videre til idrettsrådet
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Cecilie Dahl
Styreleder

Svein Olav Sørensen
Nestleder

Øystein Bredholt
Styremedlem

Siv Øye Carlsen
Styremedlem

Tore Jarl Nesse
Styremedlem

Gunn Mari Høyem
Styremedlem/turn

Janne Havnerås
Styremedlem/håndball

Marit Bergfjord
Styremedlem/Andre idretter

Ronny Ekren
Styremedlem/Fotball

Dan Christensen
Daglig leder
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